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Πρός 
Τόν Ἱερό Κλῆρο 
καί τόν εὐσεβῆ Λαό  
Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.  
 
Θέμα: «Περί ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας πρός τό λαό τοῦ Ἰράκ» 
 
 
 Ἀγαπητοί Πατέρες καί χριστιανοί μου εὐλογημένοι, 
 Εὑρισκόμενοι πρός τό τέλος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἐτοιμαζόμαστε, σύν 
Θεῷ, νά ὑποδεχθοῦμε τά μεγάλα Γεγονότα τοῦ Πάθους καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου 
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.  

Κι ἐνῶ ὁ Χριστός, κατέβηκε μέχρι τά τρίσβαθα τοῦ Ἅδη ἀπό τήν ἀγάπη Του γιά 
τούς ἀνθρώπους, οἱ ἄνθρωποι, ἀγνώμονες καί ἀδύναμοι νά συλλάβουν τό ὕψιστο αὐτό 
γεγονός, ἐξακολουθοῦν νά ζοῦν καί νά δροῦν, ὄχι μέ βάση τήν ἀγάπη ἀλλά τό μῖσος καί 
τήν ἐγωιστική ἔπαρση. 
 Ἡ τραγική συγκυρία τῶν ἡμερῶν, ἡ φωτιά τοῦ πολέμου στό Ἰράκ πού προκαλεῖ 
τρόμο καί θάνατο στήν ἀνθρωπότητα, ἔρχεται δυστυχῶς νά ἐπιβεβαιώσει μέ τόν πλέον 
κατηγορηματικό τρόπο τήν ἔκπτωση τῆς ἀνθρώπινης φύσης καί τήν ἀπομάκρυνση της 
ἀπό τό Θεό.  
 Ὅλων μας τά μάτια δάκρυσαν καί οἱ καρδιές μας ράγισαν βλέποντας στίς ὀθόνες 
τῆς τηλεόρασής μας, τά ἀθῶα καί τρομαγμένα μάτια τῶν παιδιῶν τοῦ Ἰράκ. Καί ὅλοι μας 
ἀσφαλῶς, στή θέα αὐτῶν τῶν δυστυχισμένων ἀνθρώπων, θά σκεφτήκαμε τί εἴδους 
βοήθεια μποροῦμε νά τούς προσφέρουμε. 
 Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, γνωρίζοντας τήν εὐαισθησία σας στόν πόνο τῶν 
συνανθρώπων μας, κτύπησε τήν πόρτα τῆς καρδιᾶς σας ἤδη καί συνέλεξε χρήματα, 
κατόπιν ἐντολῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν Κυριακή τῆς 
Σταυροπροσκυνήσεως. Ἡ προσφορά σας ὑπῆρξε συγκινητική καί θερμῶς σᾶς εὐχαριστῶ 
γι’ αὐτό. 
 Θά ἤθελα ὄμως, νά σᾶς παρακαλέσω τήν προσπάθεια αὐτή πού ξεκινήσαμε, νά 
τήν συνεχίσουμε μέχρι νά λήξει τό κακό τοῦ πολέμου. 



 Μέ πρωτοβουλία τῆς Νομαρχίας Εὐβοίας καί τή συνεργασία τῶν Δήμων μας καί 
πολλῶν ἄλλων φορέων, ἀλλά καί τήν ὁλοπρόθυμη συμβολή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, 
ἔχει ξεκινήσει μιά προσπάθεια συλλογῆς τροφίμων καί χρημάτων γιά τούς 
χιλιοβασανισμένους κατοίκους τοῦ Ἰράκ. 
 Καταρχήν, ὅσοι ἀπό ἐσᾶς ἐπιθυμεῖτε νά προσφέρετε χρήματα, ἀς γνωρίζετε ὅτι 
ἔχει ἀνοιχθεῖ εἰδικός λογαριασμός ἀπό τόν Ἑλληνικό Ἐρυθρό Σταυρό στήν Ἀγροτική 
Τράπεζα  μέ ἀριθμό 0170400536011, στόν ὁποῖο μπορεῖτε νά καταθέτετε ὅ,τι ὁ 
καθένας προαιρεῖται. 
 Ἐπιπλέον, στά κατά τόπους Δημοτικά καταστήματα, μπορεῖτε νά προσφέρετε 
τρόφιμα, τά ὁποῖα στή συνέχεια θά σταλοῦν μέσῳ τῆς UNICEF Ἑλλάδος στό λαό τοῦ 
Ἰράκ. Ἐπειδή ὑπάρχουν ὄμως συγκεκριμμένα εἴδη τά ὁποῖα πρέπει νά στείλουμε, σᾶς 
παρακαλῶ νά φέρετε μόνο τά παρακάτω τρόφιμα: γάλα, λάδι, ἀλεύρι, ὄσπρια, ρύζι, 
τσάϊ καί ζάχαρη. 
  
 Τέκνα μου ἀγαπητά, 
 Ξέρω ὅτι πολλές εἶναι ἐκεῖνες οἱ φορές πού ἀπευθυνόμαστε σέ σᾶς καί ζητᾶμε τή 
βοήθειά σας γιά τούς πάσχοντες συνανθρώπους μας. Γνωρίζω ὅμως, ἐξίσου καλά, ὅτι 
ποτέ δέν σᾶς κουράζουμε μέ τίς παρακλήσεις μας, γιατί τά φιλάνθρωπα αἰσθήματα εἶναι 
τόσο πολλά καί ἡ ἀγάπη σας ἀνεξάντλητη, πού πάντοτε μᾶς χρεώνει καί μᾶς γεμίζει χαρά 
κι ἐλπίδα.  
 Εὔχομαι ὁ Θεός τῆς εἰρήνης, ὁ Κύριός μας Ἰησούς Χριστός, νά σᾶς ἀνταποδώσει 
ἐκατονταπλασίως ὁποιαδήποτε προσφορά καί νά χαρίσει χαρά καί εἰρήνη, στίς καρδιές 
τῶν δυστυχισμένων αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ἀλλά παράλληλα νά δώσει διάθεση καταλλαγῆς 
καί ἀγάπης στούς ἰσχυρούς τῆς γῆς, γιά νά μπορέσουμε νά ἑορτάσουμε τό Ἅγιο Πάσχα 
ὄχι μέ πόλεμο, ἀλλά μέ εἰρήνη. 
  

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί πολλῆς ἀγάπης 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 


